بین الملل

چهارشنبه  17اردیبهشت 1399
 12رمضان .1441شماره 20372

تحلیل روز
دکتر حامد رحیم پور

international@khorasannews.com

 2نکتهازهزاران!
سخنرانیهای سید حسن نــصــرا ،...دبیرکل
ح ــزب ا ...لــبــنــان هــمــواره حـــاوی دادههــــا و
برداشتهایی عمیق از حوادث جاری در غرب
آسیا و سراسر جهان است .سخنرانی اخیر او نیز
به همین شکل بود ،او در این سخنرانی نکات
بسیاری را دربــاره مسائل مهم مختلفی بیان
کرد.برای این که غرق در کلیات نشویم روی
دو نکته ایــن مصاحبه متمرکز می شویم-1:
بحران ساختگی روانی که آن را تل آویو به دامن
آلمان ها انداخت وبر آن ها تحمیل کرد ،بسیار
هوشمندانه با ادبیات سنجیده نصرا ...بی اثر
شد .سید مقاومت خیلی راحت و معقوالنه ،فرش
بحران آفرینی را از زیر پای تل آویو کشید و برلین
را به زبانی مودبانه بدون خشم و عتاب وبدون
به کارگیری الفاظی خشن وتند،مورد خطاب
قرار داد واقدام آن ها را سیاسی شمرد و بدون
مزاحمت تراشی برای خانواده واتباع لبنانی
ساکن آلمان از موضوع عبور کرد -2.نکته
جالب تر در سخنرانی نصرا ...این بود که وی
درخصوص تحوالت منطقه ای حتی درحد یک
نکته اشــاره ای نیز به موضوع تــوازن وحشت
درمرزهای لبنان واسرائیل نکرد .البته دلیل آن
نیز دومورد بود.با توجه به این که لبنان درنتیجه
بحران کاهش ارزش لیره لبنانی وپیامد های
ناشی ازکرونا به سرمی برد و تدابیر دولت جدید
هنوز به طور کامل اجرایی نشده است،دبیر کل
حزب ا ...نمی خواست بی محابا وبدون نگرش
مسئوالنهبهتحوالتاقتصادیوداخلی،موجبات
افزایش تشنج ازطریق پرداختن به مسائل مرزی
را فراهم کند تا هزینه سازی زائدی برای مردم
لبنان ایــجــاد شود.ضمن ایــن کــه رزمندگان
نامرئی،آثار اقدام خود را  -از سوراخ کردن فنس
های الکتریکی تا ربودن تجهیزات نظامی و-...
برای ارسال پیام های سنجیده به طرف مقابل به
عمل آورده بودند و گیرندگان پیام ها ،حساب کار
خود را کرده و احساس کردند زمین لبنان  ،خیلی
سخت تر از آن چیزی است که تصور ماجراجویی
به تل آویو داده شود.
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جدالباهمحزبیها

امیرعلی ابوالفتح  -بــا نــزدیــک تــر شدن
به فصل اصلی رقابت هــای انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا ،حمالت دونالد ترامپ به حزب
جمهوری خواه شدت گرفته است.در جدیدترین
اقدام،رئیسجمهورآمریکادررشتهتوئیتهایی،
مخالفان خــود درحــزب جمهوری خــواه را «به
اصطالحجمهوریخواه»نامیدونوشت«:گروهی
از کسانی که فقط اسم جمهوری خواه را یدک
بــا تــوافــق نــخــسـتوزیــر مکلف عـــراق و رئیس
مجلس ایــن کــشــور مــقــرر شــد ســاعــت  21روز
چهارشنبه (امشب)جلسه رأی اعتماد کابینه
مصطفی الکاظمی برگزار شــود .امــا ایــن تنها
تغییر در برنامههای کابینه در حال تشکیل عراق
نبود ،بلکه خبر رسید اختالفات بــرای تصدی
وزارتخانههایکابینهازسویبرخیشخصیتها
ازسهوزارتخانهبهچهاریاپنجوزارترسیدهاست؛
بنابراینالکاظمیتنهابادوسومکابینهخودراهی
مجلس عراق خواهد شد.به هر روی ،اگر اتفاق
غیرمترقبهای به وقوع نپیوندد ،آخر این هفته بعد
از حــدود چهار ماه کشوقوس و خأل قــدرت در
صحنه سیاسی عراق ،الکاظمی نخستوزیر این
کشور خواهد شد.اگرچه بیشتر اخبار رسیده از
بغدادازاجماعیکمسابقهبرایانتخاباوحکایت
دارد ،اما اظهارنظر صریح ائتالف دولت قانون
به رهبری نوری مالکی مبنی بر عدم اعطای
رأی اعتماد به کابینه الکاظمی و سخنان
جستهگریختهشماریازشخصیتهایدیگر
ائتالفهایشیعهنیزکهتاکیددارندفقطبرای
حفظ انسجام عــراق ،الکاظمی
را پذیرفتهاند گویای آن
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دره«وحشت ومکافات» در سوریه
گورهای دسته جمعی ،مکان هایی بودند که گروه
تروریست داعش زنده یا مرده افرادی را که از آن ها
نبودند در آن جای می داد .خواه این افراد مردمی
باشند که درمقابل ورود تروریست ها به شهرها و
خانه های شان مقاومت می کردند ،خواه وقتی در
نبردهاشکستمیخوردندوانتقامشراازساکنان
محلی منطقه می گرفتند .فاجعه انسانی بزرگ
که هنوز آمار قربانیانش مشخص نیست .دیده بان
حقوق بشر سوریه دیــروز در گزارشی اعالم کرد:
داعش بین سال های  2015 – 2013که کنترل

خبر متفاوت

پدیدهعجیبسقوطپزشکانروس
ازپنجرهبیمارستان
یورونیوز:سقوطسهپزشکازپنجرهبیمارستانها
درروسیهتوجهافکارعمومیاینکشوررابهشرایط
سختودشوارکاربرایکادردرمانیومتخصصان
در بخشهایی که بیماران کرونایی در آن بستری
هستند ،جلب کرده است .دو نفر از پزشکانی که
از پنجره بیمارستان به پایین سقوط کرده بودند بر
اثر شدت جراحات مغزی جان باختند و نفر سوم
همچنان در بیمارستان بستری است.الکساندر
شولپف یعنی همان نفر سوم به دلیل مثبت اعالم
شدن آزمایش کرونا در بیمارستان بستری شد.
همانروزویبههمراهالکساندرکوشیاکین ،یکیاز
همکارانشویدئوییدرشبکههایاجتماعیمنتشر
کردومدعیشدبهرغمابتالبهویروسکروناازسوی
مسئوالن باالدست خود ملزم شده که به کارش
ادامهدهد.ایندرحالیاستکهویپیشتربهدلیل
اعتراضدرشبکههایاجتماعیدرخصوصکمبود
تجهیزات حفاظتی در بیمارستان به اتهام نشر
اکاذیبموردبازخواستواقعشدهبود.

کهف الهوته (دره هوته) را در دست داشت از دهانه
آتشفشانیکهدراینمنطقهواقعشدهاستبهعنوان
گوردستهجمعیاستفادهمیکردهواجسادکسانی
را که به دست این گروه تروریستی کشته می شدند
بهدهانهآتشفشانمیانداختهاست.سازماندیده
بان حقوق بشر برای تهیه گزارش خود در خصوص
گور دسته جمعی در دره «هوته» ضمن بازبینی
تصاویر ویدئویی منتشر شده از طرف تروریست
های داعش با ساکنان منطقه نیز گفت وگو کرده
است .تحقیقات درباره هوته در شمال شرق سوریه

می کشند 12 ،سال پیش به سختی شکست
خوردند و بار دیگر هشت سال پیش شکست را
تجربه کردند و سپس چهار سال پیش به سختی
از من به عنوان کسی که برای اولین بار بود وارد
عرصهسیاستمیشد،شکستخوردند».ترامپ
همچنین،اینافرادرابهتالشبرایانتقامگیری
ازخودمتهمکرد.اینحملهبیسابقهترامپبههم
حزبیهایخود،یکروزپسازآغازرسمیپویش

انتخاباتی وی برای شرکت در انتخابات ریاست
جمهوری  2020آمریکا صورت گرفت .ترامپ
درتالشاستتمامقدرتحزبجمهوریخواهرا
برای پیروزی در انتخابات دشوار ماه نوامبر پشت
سر خود بسیج کند اما به نظر می رسد با افزایش
انتقادها از عملکرد دولت وی ،به ویژه در قبال
بحران ناشی از شیوع ویــروس کرونا درآمریکا،
تردیدها دربــاره حمایت از ترامپ در بین برخی
از چهره ها و جناح ها در حزب جمهوری خواه
افزایش یافته است .ترامپ به عنوان رئیس دولت
وباالترینمقامکشور،دربرابرآشفتگیسیاسی،
اقتصادیواجتماعیاینروزهایآمریکامسئول
شناخته می شود وهمین موضوع ،انتقادها را
علیه رئیس جمهوری ،از جمله از سوی هم حزبی
های وی به دنبال داشته است.این رفتارهای
متناقض و ناکارآمدی ها بر محبوبیت ترامپ و
حزب جمهوری خواه تاثیر منفی گذاشته است.
اغلب نظرسنجی ها از افــت محبوبیت ترامپ
درهفته های پس از آغاز بحران کرونا خبر می
دهند .همچنین بر اســاس اغلب نظرسنجی
ها ،جو بایدن ،نامزد محتمل دموکرات ها در
انتخاباتریاستجمهوری2020آمریکادرایالت
های کلیدی از ترامپ پیشی گرفته است .برخی

جلسهرایاعتمادبهکابینه«مصطفیالکاظمی»امشببرگزارمیشود

پایانیا ادامهخأل سیاسیدر عراق؟

است که بحران در این کشور حتی در سایه اعالم
توافق نیز همچنان گریبانگیر کشور است.این
در حالی است که جریانهای کرد و اهل تسنن
تمامقدبهحمایتازکابینهالکاظمیبرخاستهاند.
برخی از کارشناسان امور عراق بر این پندارند که
کاظمی گزینه ناگزیر شیعیان عراق است و توافق
بسیاری از گروههای شیعه عراق بر سر این فرد،
بیش از آن که به شایستگی او مربوط باشد ،به
خاطر غایب بودن شخصیت دیگری که بتوان در
موردش به اجماع رسید صورت گرفته
است.اگرچه آغــاز مخالفتها از
ساعتها قبل از برگزاری جلسه
رأی اعتماد ،تحلیل گــران را
چندانمتعجبنکرد،اما گفته
میشوداعالمبرنامههایدولت
الکاظمی در کنار نوع انتخاب
وزرای کابینهاش نیز در این امر
بیتاثیر نبوده است.
هنگامی آغاز شد که فعاالن حقوق بشر ویدئویی
دریافت کردند که نشان م ـیداد تروریست های
داعش جنازه ها را در این حفره که  ۵۰متر عمق
دارد میانداختند .کارشناسان این سازمان عالوه
بر این از تصاویر ماهواره ای و پهپادی که بر فراز این
دره به پرواز درآمده است استفاده کرده اند« .ساره
کیالی» ،پژوهشگر امور سوریه در سازمان دیده بان
حقوق بشر درباره وضعیت دره «هوته» می گوید:
«درههوتهکهزمانییکمکانزیباوطبیعیبودحاال
بهمحلوحشتومکافاتتبدیلشدهاست».داعش
بین سال های  2015 – 2013که کنترل کهف
الهوته را در دست داشت از دهانه آتشفشانی که در
این منطقه واقع شده به عنوان گور دسته جمعی
استفاده کرده است .گروه «ارتش ملی سوریه» که
مــورد حمایت ترکیه قــرار دارد هم اکنون کنترل
مناطقاطرافدره«هوته»رادراختیاردارد .تاکنون
در سوریه و در مناطقی که پیش از این تحت کنترل
داعش قرار داشت بیش از  ۲۰گوردسته جمعی
پیدا شده که هزاران جنازه در آن ها روی هم دفن
شده بودند .اما جنایت تروریست ها تنها در سوریه
خالصهنمیشود.سازمانمللمتحدنوامبر2018
درگزارشیکشف 202گوردستهجمعیدرشمال
عراق را تایید کرده بود .این گورهای دستهجمعی
شامل  6تا  ۱۲هزار جسد بوده و سازمان ملل در
گزارش خود آن ها را «میراث تروریسم داعش» می
خواند.

مخالفان دولــت الکاظمی معتقدند او مغایر با
وعدههایی که هنگام شکلگیری اجماع بر سر
معرفیاشبهرئیسجمهوردادهبودونیزبرخالف
خواست مرجعیت دینی عــراق و معترضان این
کشور که خواهان برگزاری انتخابات زوهنگام
هستند عمل کرده و بسیاری از قواعد و شروط
انتخابش را از همین ابتدا زیر پا گذاشته است .از
نگاهاینجریانها،برنامهدولتمصطفیالکاظمی
نشان میدهد او برای یک دوره یکساله در پست
نخستوزیریجهتآمادهسازیانتخاباتمجلس
برنامهریزی نکرده بلکه قصد دارد تا پایان دوره
قانونیوموعدعادیانتخاباتپارلمانیدرعراقدر
اینمسندحضورداشتهباشد،ازاینروزمانبندی
خاصی برای برگزاری انتخابات در نظر ندارد و در
صددآناستتابااستفادهازشرایطموجودتاپایان
زمان عادی پارلمان همچنان نخستوزیر بماند.
همچنینباوجوداینکهطبققانوناساسیتمامی
نیروهاینظامیوانتظامیدرعراقبایدتحتنظر

برآوردهاحکایتازآنداردکهاگرتعدادمبتالیان
و جان باختگان از بیماری کووید  19-همچنان
سیر صعودی داشته باشد و بحران بیکاری برای
حدود 30میلیونمتقاضیکارفروکشنکند،نه
تنهاترامپدرانتخاباتریاستجمهوریشکست
خواهدخورد؛بلکهجمهوریخواهاننیزاکثریت
سنا را از دست خواهند داد.ایــن موضوع از آن
جهت اهمیت دارد که ترامپ برای فرار از زیر بار
مسئولیتورویاروییباتدابیربهداشتیازجمله
اعمالقرنطینهدربخشهاییازآمریکا،بهطرف
جریان های افراطی و شبه نظامی متمایل شده
است.حمایتهایمکررترامپازکسانیکهعلیه
قرنطینه تظاهراتبرپامیکنندوحتیباسالح،
برخی از فرمانداری ها را اشغال کرده اند ،زنگ
خطررابرایجریانمیانهروحزببهصدادرآورده
است.اینجریاندرتالشاستتاپیشازاینکه
خیلی دیر شود ،صف خود را از ترامپ جدا کند
یا این که حداقل ،در موضع انتقادی علیه برخی
از سیاست های دولت ترامپ قرار گیرد .آنان
امیدوارند با این تصمیم ،از شکست های بزرگ
تر سیاسی در آینده اجتناب ورزند ،رویکردی که
خشمدونالدترامپراعلیهحزبجمهوریخواه
برانگیختهاست.
نخستوزیربهعنوانفرماندهکلقواباشند،امادر
برنامه ارائهشده ،نیروهای پیشمرگه کردستان
عراق از این امر مستثنا شدهاند .از همین روست
که برخی از شخصیتها و تحلیل گران در عراق
الکاظمیرابهزمینهسازیبرایجداییکردستان
متهم ،یا دستکم این اقدام او را اعطای برتری
و امتیاز به کردها نسبت به دیگر ساختارهای
تشکیلدهنده جامعه عراق تلقی کردهاند.به
اعتقاد کارشناسان ،حتی در صورت راهیابی
مصطفی الکاظمی به کاخ نخستوزیری عراق
باز هم نباید این اتفاق را خاموش شدن اختالفات
حزبی و جناحی در عراق تلقی کرد ،در حالی
که به طور حتم پایانی بر اعتراضات خیابانی
هم محسوب نمیشود.همزمان،سخنگوی
فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق گفت که
«عادل عبدالمهدی» نخستوزیر پیشبرد امور
به تمامی فرماندهان عملیاتی دستور داده تا با
همکاری دستگاه اطالعاتی و پشتیبانی نیروی
هوایی ،بقایای گروههای تروریستی وابسته به
داعش در برخی از مناطق کشور را به طور کامل
نابود کنند و چه افراد و چه زیرساخت های آن ها
را از بین ببرند.

3
پیشخوان بین الملل

اینترسپت:ملیگراییترامپتلفیقیازخشونت
و نژادپرستی اســت که ما را به یــاد سرنوشت
یوگسالوی سابق میاندازد .ترامپ از روز نخست
صریحا اعالم کرد از کسانی که به سفیدپوستان
آمریکایی ظلم کــرده انــد انتقام میگیرد .او
سیاستهایش را بر پایه تحریف ،دروغ و تهدید
پایهگذاری کرده است.

کارتون روز

روزنامه وینر-سایتونگ به مناسبت  ۲۵سالگی
اتریشدراتحادیهاروپاصفحهمتنوعیراایجادکرده
کهسیرتاریخیپیوستناتریشبهاتحادیهاروپاووقایع
تاریخیمهمایناتحادیهرادرقالبتصویر،کاریکاتور
و ویدئو به نمایش گذاشته است.یکی از بخش های
جذاب این صفحه نقاشی و کاریکاتورهایی است
که مباحث چالش برانگیز اتحادیه اروپا و تنش بین
روسیهوغربرانشانمیدهد.

